نقش خالقیت و مدیریت پروژه در ارتقای کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد
آرش احمدی اصفهانی
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشگاه پیام نور ،همدان ،ایران.
چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش خالقیت و مدیریت پروژه به عنوان جنبه های مهم کیفیت پروژه است .زمینه مورد
پژوهش صنعت عمرانی است که بسیار رقابتی است و مشتریان آن نیازمندی ها و انتظارهای خاصی دارند .داده ها با استفاده از
مصاحبه های مستقل با مدیران پروژه که مسئولیت پاسخ گویی به نیازهای کارفرمایان را بر عهده دارند ،گردآوری شده است.
یافته ها ،بینش دقیقی از ماهیت شایستگی خالقیت ،فرآیند مدیریت پروژه و نتیجه های پروژه از دیدگاه مشتریان ارایه می کنند.
شایستگی خالقیت شامل ارزیابی کار خالقانه تولید شده توسط شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد و کارکنان آن است .فرایندهای
مدیریت پروژه نشان دهنده ی نیاز به برنامه های دقیق و بودجه ای است که باید گسترش داده شده و با آن ها ارتباط برقرار
شود ،و همچنین نشان دهنده ی داشتن یک فرایند روشن برای مدیریت تغییر پس از آن که محدوده و طرح پروژه امضا و تأیید
شد ،است .این مطالعه اولین بار از نوع خود با استفاده از یک رویکرد کیفی برای بررسی نقش خالقیت و مدیریت پروژه در
ارتقای کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد است.
واژه های کلیدی :عملکرد شرکت ،خروجی پروژه ،فرآیندهای مدیریت پروژه ،شایستگی خالقیت ،پروژه.
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 .1مقدمه
این مطالعه نقش خالقیت و مدیریت پروژه در ارتقای کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد را ارزیابی
می کند .با افزایش چشم گیر در خدمات فناوری فعال ،توجه ادبیات خدمات به مسأله های اندازه گیری و عملیات در کیفیت
پروژه ها تغییر پیدا کرده است .سازمان های مبتنی بر پروژه شامل ایجاد سیستم های موقت برای اجرای وظایف پروژه است
(سیدو و همکاران ،2002 ،ص  .)1241از آن جا که ابعاد مدیریت پروژه را می توان برای غنی کردن درک کیفیت پروژه ها
همان گونه که توسط مشتریان (کارفرمایان) شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد درک می شود به کار برد و از سوی دیگر ،به
دلیل این که هیچ پژوهش منتشر شده ای مربوط به مدیریت پروژه در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد وجود ندارد .از این رو،
هدف این پژوهش ،گسترش و ارتقای درک بازه ای از تجربه درباره ی کیفیت پروژه های عمرانی است که در ارتباط و تعامل
بین شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد و مشتریان آن تهیه شده است.
پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به عنوان یک سازمان
مبتنی بر پروژه ،توسط مشتریان درک می شود؟» به طور خاص ،این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه مشتریان از نقش خالقیت و
مدیریت پروژه به عنوان زمینه های اصلی در ارتباط با کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد ارایه شده است.
 .2کیفیت پروژه های ارایه شده
چندین محقق ،اهمیت کیفیت خدمات را به عنوان عامل اصلی عملکرد کسب و کار و قابلیت انجام کار درازمدت یک
سازمان (کاریالت و همکاران )2004 ،تأیید شده است .به گفته کرونین و تایلور( ،)1992عالقه به اندازه گیری کیفیت خدمات
وجود دارد ،زیرا به خدمات در اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای اهمیت داده می شود و سازمان ها باید روی ارایه ی خدمات با
کیفیت باالتر به منظور حفظ موقعیت رقابتی خود تمرکز کنند .با این حال" ،کیفیت خدمات یک ساختار اغفال کننده و انتزاعی
است که تعریف و اندازه گیری آن دشوار است" (تایلور و کرونین ،1992 ،ص .)11.الیور ( )2010ادعا می کند که مفهوم
کیفیت با توجه به برتری فنی در یک محیط تولید ،گسترش داده شده است ،در حالی که ساختار کیفی در ادبیات خدمات،
یک ساختار نگرشی است که متمرکز بر ادراک مشتریان از برتری یا برتری کلی است (کانگ .)2002 ،از این رو کیفیت در
تولید می تواند به صورت عینی ارزیابی شود در حالی که در زمینه کیفیت خدمات به طور غیر عینی ارزیابی می شود (لوین و
همکاران.)2014 ،
نویسندگان مختلف پیشنهاد کرده اند که کیفیت خدمات از چند ویژگی تشکیل شده است (تایچون و همکاران.)2012 ،
دیدگاه نوردیک نشات گرفته از دیدگاه گرونروس ( )1992دو طبقه بندی جهانی یعنی کیفیت فنی و عملکردی را پیشنهاد داده
است (برایدی و کرونین )2001 ،که مناسب برای کاربرد در رابطه های خدمات تجاری است (اسمیتگن .)1991 ،مؤلفه ی فنی
مربوط به نتیجه خدمات ارایه شده و ممکن است به صورت عینی سنجیده شود ،در حالی که جنبه های کاربردی به نحوه ارایه
خدمات یا فرآیند و احتماال به شیوه ای غیر عینی ارزیابی می شوند (اسمیتگن .)1991 ،
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اسمیتگن ( )1991مدل گرونروس را تغییر و گسترش داده و سه جز از کیفیت خدمات را ارایه کرده است :کیفیت سخت
یا کیفیت فنی ،کیفیت نرم یا کیفیت عملکردی ،و کیفیت نتیجه یا خروجی که اشاره به دستیابی به هدف مورد نظر یا نتیجه دارد.
این نویسنده اشاره می کند که اگرچه ممکن است یک خدمت به خوبی انجام شود اما ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود،
و کیفیت نتیجه ممکن است خارج از کنترل طرفین در رابطه بوده به طوری که در برابر نیروهای خارجی و شرایط محیطی آسیب
پذیر باشد .این متناسب با طبقه بندی موفقیت پروژه که در این مطالعه اتخاذ شده است ،کیفیت سخت و نرم که همگی به عنوان
رضایت مندی فرآیندی توسط اسمیتگن ( )1991نامیده شده اند ،با ابعاد مهارت های خالقانه و مدیریت پروژه قابل مقایسه است،
در حالی که کیفیت نتیجه معادل نتیجه پروژه است .اسمیتگن ( )1991ادعا می کند که جنبه های سخت و نرم کیفیت بر

جنبه

های روزمره رابطه تأثیر می گذارد ،با این حال ،ارایه کنندگان خدمات در بلند مدت برای کیفیت نتیجه های خود قضاوت
خواهند شد.

نمودار  :1مدل مفهومی کیفیت خدمات (پروژه ها) (لوین و همکاران)2014 ،
 1 .2عملکرد شرکت
اوالگا و اگرت ( )2002پیشنهاد می کنند که اقالم در ساختارهای مبتنی بر عملکرد باید شامل ابعاد عاطفی و سازنده در
مطالعه های مدیریت ارتباط باشد.
 2.2شایستگی خالقیت
شایستگی یکی از متغیرهای اصلی در مطالعه های مدیریت ارتباط است ،به طوری که مشتریان با ارایه کنندگان شایسته
به رابطه های خود ارزش می دهند .چندین منبع شایستگی شامل فکری ،فنی ،تجاری و اجتماعی وجود دارد (ان دوبیسی و
همکاران.)2009 ،

1

البان و کولی ( )1994کیفیت خالقانه را به عنوان «دیدگاه مشتری از سطح عملکرد خالقانه شرکت» تعریف می کنند.
در مطالعه حاضر ،شایستگی خالقیت به عنوان ارزیابی مشتری از کیفیت خالقیت شرکت و ظرفیت آن برای اجرای توافق شده
در مورد برنامه تعریف شده است.
خالقیت یک مفهوم است که تعریف کردن آن دشوار است ،گرچه معموال با اصالت ،سازگاری یا ارتباط پیوند دارد
(کیلگور2001 ،؛ لی و همکاران  .) 2009 ،کوسلو و همکاران ( )2002ادعا می کنند که پژوهش های مربوط به خالقیت از
تمرکز بر افراد خالق به عامل های موقعیتی که روی خالقیت تأثیر می گذارد ،متمرکز شده است (کوسلو و همکاران،2002 ،
ص  .)91بورلند و همکاران ( )2004پیشنهاد داده اند که سازمان ها باید رویکرد کارآفرینی را به ویژه برای دفترهای کلیدی
خود اتخاذ کنند.
 .3.2مدیریت پروژه
بخش عمده ای از کارهایی که توسط شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد برای مشتریان انجام می شود ،می تواند به عنوان
پروژه کاری طبقه بندی شود .گرونروس ( )1992ادعا می کند که مشتریان کیفیت خدمات را با استفاده از دو ابعاد کلیدی
ارزیابی

می کنند :نحوه ارایه ی خدمت (کیفیت عملکردی) و آنچه ارایه شده است (کیفیت فنی) ،در حالی که اسمیتگن

( )1991سخت بودن ،نرم بودن و کیفیت نتیجه را معرفی کرده است .این مفهوم سازی ها با ابعاد موفقیت مرتبط با پروژه های
سنتی و مدیریت پروژه سازگاری دارد .بدین ترتیب دیده می شود که ارزیابی های کیفیتی در هنگام مواجه با خدمت (کیفیت
فرآیند) و همچنین پس از انجام خدمت (نتیجه یا کیفیت خروجی) (کنگ )2002 ،انجام می شوند .رشته مدیریت پروژه در
طول چندین سال کامل شده است ،اما ابزار و فنون رسمی که گسترش پیدا کرده اند ،به ندرت در زمینه های غیر سنتی به کار
می روند .بخش زیر زمینه مدیریت پروژه و ارزیابی موفقیت پروژه را ارایه می کند .رابطه بین مدیریت پروژه سنتی و کاربرد
آن در زمینه پروژه های عمرانی نیز در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 .1.3.2معیارهای موفقیت پروژه و مدیریت پروژه
پروژه ،یک تالش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول یا خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام می شود .از
این رو ،مدیریت پروژه ،کاربرد دانش ،مهارت ها ،ابزار و فنون فعالیت های پروژه در راستای تأمین الزام های پروژه است
(مؤسسه مدیریت پروژه.)1192 ،
از آن جا که پروژه ها ذاتا" موقتی هستند ،موفقیت پروژه باید در قالب تکمیل پروژه با توجه به محدودیت های محدوده،
زمان ،هزینه ی کیفیت ،منبع ها و ریسک که میان مدیران پروژه و مدیران ارشد به تصویب رسیده است ،سنجیده شود .برای
تضمین تحقق سودهای پروژه ی در حال انجام ،یک دوره ی آزمایشی مانند راه اندازی نرم در خدمات ،می تواند بخشی از
زمان کلی پروژه ،پیش از تحویل دایم باشد .موفقیت پروژه باید به آخرین خط های مبنای تصویب شده توسط ذی نفعان
تصویب کننده ،عطف شود .مدیر پروژه ،مسئول و پاسخ گوی تنظیم مرزهای واقعی و دست یافتنی برای پروژه و تکمیل آن در
چارچوب خط های مبنای تصویب شده است (مؤسسه مدیریت پروژه.)1192 ،
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دویت ( )1999میان موفقیت پروژه (کیفیت خروجی) و موفقیت مدیریت پروژه (کیفیت فرایند) تفاوت قایل شده است .بنابراین،
هنگام ارزیابی پروژه ها دو مرحله باید مورد توجه قرار گیرد ،فرآیند تحویل و همچنین نتیجه یا محصول (باسارینی1999 ،؛
دویت1999 ،؛ ایکا و همکاران2001 ،؛ اسمیتگن.)1991 ،
مالحظه های مختلفی در هنگام تالش برای تعریف موفقیت پروژه وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از :مرحله ی
چرخه عمر پروژه (آلتمن ،)2001 ،زمان ارزیابی (باسارینی ،)1999 ،نوع پروژه ،انتظارهای ذینفعان (باسارینی1999 ،؛ دویر و
لچلر2002 ،؛ ایکا و همکاران ،)2001 ،صنعت (مردیس و مانتل )2001 ،و دیدگاه سازمان نسبت به موفقیت (مردیس و مانتل،
 .)2001ارزیابی موفقیت پروژه در نتیجه یک حوزه پیچیده و ذهنی است و ممکن است در میان ذینفعان ،صنعت ها و همچنین
مرحله انجام پروژه متفاوت باشد.
 .2.3.2فرآیندهای مدیریت پروژه و نتیجه ها
یک فرآیند ،مجموعه ای از فعالیت ها و اقدام های در ارتباط باهم است که برای ایجاد یک محصول ،نتیجه یا خدمت
از پیش مشخص ،انجام می شوند .هر فرآیند با ورودی های آن ،ابزارها و فنونی که می توانند به کار برده شوند ،و خروجی های
نتیجه شده ،مشخص می شود .فرآیندهای مدیر یت پروژه ،جریان اثربخش پروژه در سرتاسر حیات خود را تضمین می کنند.
این فرآیندها ،ابزار و فنون در ارتباط با به کارگیری مهارت ها و توانایی های شرح داده شده در حوزه های دانش را شامل می
شوند (مؤسسه مدیریت پروژه.)1192 ،
موفقیت پروژه مربوط به رضایت مشتری از نتیجه پروژه است ،اگر چه این همیشه به عنوان رضایت کلی مشتری دیده
نمی شود .عامل های در ارتباط با پروژه های دیگر که رضایت مشتری را تضمین می کند عبارتند از رابطه های خوب و مؤثر
بین تیم پروژه و مشتری که به موفقیت مدیریت پروژه مربوط می شود (کوپاکاوانا و ون دی برگ.)2001 ،
اسمیتگن ( )1991و گرونروس ( )1992به ترتیب عنصرهای کیفیت خدمات را مشخص کرده اند که به طور مستقیم به
موضوع کنونی در ارتباط است .این کیفیت فنی است که مربوط به نتیجه مواجه با خدمت است و در مطالعه فعلی از طریق ابعاد
شایستگی خالقیت یکپارچه شده است ،کیفیت عملکردی یا کیفیت فرآیند که مربوط به نحوه ارایه خدمت ها و روشی که در
بعدهای فرایندهای مدیریت پروژه یکپارچه شده و کیفیت نتیجه که توسط بعدهای نتیجه های پروژه ارزیابی می شود ،است.
 .3پژوهش کیفی
 .1.3روش شناسی
در این کار پژوهشی ارتباط های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد و مشتری در ساختارهای اجتماعی تبیین می شود .به
این ترتیب ،این مطالعه بر پایه ساختارگرایی اجتماعی استوار است که جهان بینی را نشان می دهد که واقعیت اجتماعی یک
ساختار تعامل اجتماعی میان نهادهای مختلف در جامعه است (کامارگو-بورگز و راسرا .)2011 ،از لحاظ روش شناختی ،هدف،
گسترش دامنه دانش مورد نظر است (کامارگو-بورگز و راسرا .)2011 ،پژوهش کنونی یک رویکرد پدیده شناختی را با اطالع
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از دید ساختارگرایانه اجتماعی اتخاذ کرده است (کرسول .)2004 ،هدف اصلی پدیدارشناسی ،توسعه «درک گستردگی تجربه
های بی واسطه و بی درنگ» است (گلدینگ ،2001 ،ص  .)102کیفیت خدمات یک مفهوم مبتنی بر مشتری است (پاراسورامان
و همکاران1991 ،؛ سانگ و همکاران )2012 ،و تنها می تواند از دیدگاه مشتری (گاری و ونتاس  )2002 ،مورد بررسی قرار
گیرد .مصاحبه آزاد برای شناسایی نحوه تجربه روابط کاری پاسخ دهندگان کلیدی یا مشتریان با ارایه کنندگان خدمات مربوطه
شان گسترش داده شد.
به طور خاص( ،الف) درک مشتری از کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد( ،ب) تعریف ها و انتظارهای
مشتریان درباره ی کار خالق و خالقیت از سوی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد( ،ج) فرآیندهای مربوط به کار با سازمان ها
روی

پروژه هایی با اهمیت استراتژیک ،و (د) اهمیت نسبی خالقیت ،فرایندهای پروژه و نتیجه های پروژه .همان طور که

این مطالعه به طور عمده اکتشافی بود ،مصاحبه کننده اجازه می دهد تا شرکت کنندگان به هدایت بحث به منظور آسان کردن
درک کامل از مسأله های مربوطه بپردازند .واحد تجزیه و تحلیل (سکاران و بوگی )2010 ،شرکت های کارفرما هستند که در
کنار مشاوران و پیمانکار کار می کنند تا پروژه به واقعیت تبدیل شود ،مشخص شد .نمونه گیری هدفمند برای مطالعه به کار
رفت (کرسول .)2009 ،نمونه نهایی شامل  11نفر شرکت کننده بود.
 .2.3تجزیه و تحلیل و یافته ها
داده ها به طور نظام مند به منظور درک و تفسیر معنی ها و تجربه های آگاهان (اسپیگل ،1992 ،ص  )292با به کارگیری
از روند پیشنهاد شده توسط کرسول ( )2004تجزیه و تحلیل شدند .تمامی رونوشت ها برای تشخیص عبارات مهم قبل از ایجاد
مضمون های عمومی مطالعه شده و در پایان شرح پدیده یا تجربه های زنده از تعامل های مشتریان با شرکت ساختمانی آرمین
بتن یزد بیان شد .هر دو دسته پیشرو و ناپایدار شناسایی شدند NVIVO .نسخه  10برای ویندوز استفاده شده است تا با کمک
آن بتوان به تجزیه و تحلیل و انجام بازیابی ها پرداخت (اسپیگل .)1992 ،بخش های  1.1و  2.1پاسخ های مهم پاسخ دهندگان
را با استفاده از مضمون های گسترده ارایه می کنند و بخش بحث نیز آن ها را با یکدیگر ترکیب می کند تا تعامل های بین
خالقیت ،مدیریت پروژه و کیفیت خدمات را بیان کند و ارتباط با مطالعه های قبلی را برجسته کند.
 .1.2.3کیفیت خدمات (پروژه)
مضمون های کیفیت پروژه حاصل از مصاحبه با شرکت های کارفرما به شرح زیر است:
 دارا بودن شرکت پیمانکار از کارکنان جدید و خالقی که روی منحنی یادگیری حرکت می کنند.
 روند برگزاری جلسه های هفتگی با مدیران و مهندسان کلیدی.
 همیشه و همه جا سریع و چاالک بودن در پاسخ گویی به ذی نفعان و در هنگام فعالیت.
 دارا بودن درک عمیق از صنعت و انتظارهای مشتری (کارفرما).
 همواره عملکرد شرکت بیش از انتظارها و خواسته های کارفرمایان است.
 .2.2.3خالقیت (خالقیت برای مشتری به چه معنا است)
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مضمون های خالقیت حاصل از مصاحبه با شرکت های کارفرما به شرح زیر است:
 خالقیت به عنوان یک مجموعه نقاط تماسی هدایت شده توسط یک ایده منحصر به فرد بیان می شود.
 خالقیت باید اصلی و متفاوت باشد ،توسط منابع الهام بخش مختلف.
 خالقیت همراه با اصالت و ابتکار است.
 شرکت درک روشنی از بازار هدف دارد.
 همکاری تنگاتنگ با ذی نفعان درونی و خارجی پروژه ها برای تولید ایده های بدیع و در نتیجه ایجاد  /افزایش
خالقیت.
.3.2.3خالقیت (روند برنامه ریزی خالقانه)
شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد همواره با شرکت های مشاور و کارفرمایان خود ارتباط نزدیک ،بلند مدت و دوستانه
داشته است و آن ها را به عنوان شریکان استراتژیک خود می داند.
پنج مرحله مدیریت پروژه عبارتند از :شروع ،برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت و کنترل و بستن .راه اندازی و تأیید یک برنامه
به عنوان شروع پروژه طبقه بندی می شود .در کاربرد روش مدیریت پروژه سنتی ،در طول فاز آغازین ،یک منشور پروژه ایجاد
می شود که پشتیبان پروژه ،بودجه بندی ،اداره و کنترل آن را تعیین و مورد کسب و کار را ارایه می کند .این منشور پس از
تأیید ،توسط حامی یا مشتری امضا می شود (مؤسسه مدیریت پروژه.)1192 ،
 .4.2.3فرایندهای پروژه شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد و پیاده سازی پروژه
شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد با در نظر داشتن این نکته ی کلیدی که مشتریان (کارفرمایان) ،تأمین کنندگان و خود
آن شرکت باید از فرآیندهای داخلی یکدیگر برای نیل به افزایش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) و هم افزایی آگاه باشند،
سیستم یکپارچه و فراگیر برنامه ریزی منابع سازمانی را با داشتن ارتباط های اثربخش بین ذی نفعان ایجاد کرد.
 .5.2.3نتیجه های پروژه
در ابتدای برنامه ،اقدام ها و پیش بینی های عملکردی پروژه به طور عینی تعریف شده و ارزیابی اثربخشی مدیریت پروژه
درون پروژه ها ایجاد می شود .نتیجه های برنامه بسیار مهم است ،زیرا مدیران پروژه باید با منبع های محدود شرکت پاسخگو
باشند و هزینه های پروژه را توجیه کنند.
 .6.2.3خالقیت ،فرآیندها یا نتیجه ها؟
در اصل ،شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد سه چیز را به مشتریان خود ارایه می کند :تخصص و خالقیت ،فرآیندهای
برنامه ریزی و اجرای پروژه و خروجی و یا نتیجه های پروژه .هنگامی که از شرکت کنندگان خواسته شد که این سه را رتبه
بندی کنند ،تقریبا" همگی نتیجه پروژه را به عنوان باالترین اولویت انتخاب کردند ،و این هماهنگ و سازگار با مطالعه های
قبلی پترسون و اسپرنگ ( )1994است که در آن نتیجه گرفته شد که نتیجه ها به طور قابل توجهی تأثیر قوی تری در مقایسه با
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سایر بعدهای عملکردی روی ارزش و رضایت دارند .این را می توان با این واقعیت توضیح داد که نتیجه ها نشان دهنده ی هسته
انتظارهای خدمت اند که ارایه موفق نتیجه هایی است که به خاطر آن ارایه کننده خدمات به کار گرفته می شوند.
 .4بحث
شایستگی اصلی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به عنوان یک شرکت خالق بیش از صرفا" تولید کار خالقانه است.
در این مطالعه از مشتریان خواسته شد تا روی ویژگی های عملکردی ،فنی و نتیجه ای تمرکز کنند و در مورد آن ها بحث کنند.
شایستگی خالقیت شامل ارزیابی کار خالقانه توسط شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد و کارکنان آن و نشان دادن ویژگی های
نرم کیفیت خدمات می باشد .فرایندهای مدیریت پروژه به عنوان یک مفهوم عملیاتی با تمرکز بر جنبه های سخت و فنی طرح
های پروژه ،توسعه و ارتباط طرح پروژه را با هم یکپارچه می کند .کیفیت نتیجه با ساختار نتیجه پروژه در ارتباط است.
 .1.4شایستگی خالقیت
ارایه ی شایستگی خالقیت دلیل اصلی است که شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به کار می گیرند .آن ها به دنبال دانش
متخصصان ،توانمندهای خالق ،ایده های جدید و تازه و روش های اجرای پروژه ها و ارتقای کاالها و خدمات نوآورانه خود
بوده و نتیجه هایی که می خواهند با این کار جست و جو می کنند .بعدهای شایستگی خالقیت در این مطالعه نشان دهنده ی
ارزیابی مشتری از استاندارد و سطح نوآوری کار خالق ارایه شده توسط شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد ،هماهنگی آن با
نیازهای مشتری و همچنین توانایی این شرکت برای ارایه استراتژی خالقانه توافقی مطابق با یافته های البان و کولی ()1994
است.
شایستگی خالقانه یک بعد کانونی است ،زیرا مشخص شده است که جزو کلیدی کیفیت خدمات است .خالقیت باید
بر مبنای اصالت ،تناسب و اقتضا ارزیابی شود ،به ویژه این که خالق بودن برای پروژه و بازار هدف مناسب است و متناسب با
نیازهای کارفرمایان است .آشکار شد که مدیران پروژه انتظار داشتند شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به طور کامل وضعیت
فعلی و مشکل های تجاری آن ها را درک کند و همچنین با پروژه ها و درک مشتری نهایی پیوستگی داشته باشند .این درک
کارکنان شرکت را برای ارایه راه حل های خالقانه که نوآوری و فعالیت را نشان می دهند ،مجهز می کند .همچنان که همواره
مشتریان به دنبال پیمانکارانی هستند که فعاالنه کار می کنند و قادر به ارایه ی راه حل های جامع برای دستیابی به نتیجه های
مطلوب برای مشتریان خود هستند .همچنین ،به طور کلی ،رفتار و نگرش کارکنان روی خالقیت آن ها و در نتیجه روی نتیجه
های هر پروژه ای تأثیر می گذارد.
 .2.4فرآیندهای مدیریت پروژه
بعدهای فرایندهای مدیریت پروژه نشان دهنده ی نیاز به برنامه های دقیق و بودجه ای است که باید توسعه داده شود و
تداوم پیدا کند ،و همچنین داشتن یک فرآیند مشخص برای مدیریت تغییر پس از آن که محدوده و طرح پروژه امضا شد .این
می تواند به عنوان الزام های اساسی طبقه بندی شود که کارفرمایان به عنوان حداقل استانداردهای حرفه ای انتظار دارند ،نه
فرآیندهایی که مشتریان را به ارزیابی زیاد کارفرمایان خود سوق دهد .این موردها ابزارهای اساسی تجارت برای هر سازمانی
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است که مبتنی بر پروژه است ،البته صرف نظر از صنعت .تغییرهای دامنه جزیی ممکن است حداقل تأثیر را در برنامه پیاده سازی
پروژه داشته باشد ،در حالی که آن هایی که بزرگتر هستند و موجب تغییرهای اساسی در طرح اصلی پروژه می شوند ممکن
است تأثیر قابل توجهی داشته باشند.
برای ارزیابی این که آیا فرآیند مدیریت پروژه کارآمد و اثربخش بوده است یا خیر ،می توان از چندین روش برای
ارزیابی به کار برد که محبوب ترین آن ها بر اساس مثلث آهن است ،یعنی این که آیا پروژه به موقع در بودجه و با کیفیت
مشخص شده به پایان رسیده یا خیر.
 .1.2.4زمان تکمیل پروژه
اگر پروژه های عمرانی نتوانند به مهلت پروژه برسند ،ممکن است منجر به پیامدهای قابل توجه منفی برای مشتریان ،و
همچنین تأثیر روی رابطه های آینده و در نتیجه عدم تمایل به ادامه رابطه های تجاری شود .از سوی دیگر ،فشارهای زمانی،
خالقیت را محدود می کند (کوسلو و همکاران.)2002 ،
 .2.2.4تکمیل پروژه در بودجه
بودجه های پروژه های عمرانی تأثیر زیادی روی خالقیت و اصالت ندارد و محدودیت های بودجه بر نتیجه های برنامه
تأثیر

می گذارد ،زیرا بودجه روی همه ی هزینه های تولید تأثیر می گذارد .مشتریان باید درک روشنی از ساختارهای هزینه

ای سازمان و هزینه های مورد انتظار پروژه های خود داشته باشند .بنابراین ،این مسئولیت کارفرما است که برنامه و پروژه ها را
قیمت گذاری کرده و آن ها را برای پیمانکار ارسال کند تا تعجب ها و درگیری های مربوط به قیمت ها را حداقل کند .شرکت
های کارفرمایی که فرآیندهای برنامه ریزی ضعیفی دارند ،برای تهیه بودجه واقع گرایانه پروژه ها که تأثیر مستقیمی روی ادراک
ارزشی پیمانکاران دارند ،دچار اشکال خواهند شد.
 .3.4نتیجه های پروژه
خروجی پروژه می تواند به آسانی و سریع ارزیابی شود .ارزیابی درست و دقیق نتیجه های پروژه در سود ذی نفعان
است ،زیرا نتیجه های مالی ضعیف می تواند منجر به کنارگذاشتن پیمانکار شود ،حتی اگر عامل اصلی این معضل نباشند.
 .5پیامدهای مدیریتی
به عنوان نتیجه پروژه ،تمام فرآیندهای مدیریت پروژه و شایستگی خالقانه مهم است ،شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد
باید روی این جنبه های پروژه ها تمرکز کند تا عملکرد و کیفیت خدمات خود را افزایش دهد و باید مشتریان را در فرآیند
خالقانه به کار ببندد تا آن ها ایجاد پشتیبانی و زمان و تالش الزم را درک کنند .در حالی که مدیریت پروژه و برنامه ریزی می
تواند خسته کننده و وقت گیر باشد ،این روند باید توسط هر دو طرف به عنوان یک سرمایه گذاری دیده شود .بازده سرمایه
گذاری این است که پروژه در زمان و بودجه تعیین شده اجرا شده و به نتیجه های مطلوب دست پیدا کند که در نتیجه ،ارزش
را برای هر دو سازمان به ارمغان می آورد .شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد باید تالش کند تا برنامه ریزی پروژه ها و فرآیندهای
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مدیریت مناسب را به طرز قابل توجه و کارآمدی انجام دهد به طوری که قادر باشد تا با شایستگی و کارآمدی پروژه را اجرا
.کند
 محدودیت و پژوهش های آینده.6
 پیشنهاد می شود برای به دست، بنابراین.یافته های این مطالعه در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد محدود می شود
 همان گونه که تحقیق، دوم این که. پژوهش های بیش تری می تواند در جاهای دیگر انجام شود،آوردن یافته های کامل تر
 پژوهش های آینده می تواند نقش خالقیت و مدیریت پروژه را از،فعلی به طور عمده روی دیدگاه های مشتریان متمرکز است
 پیشنهاد می. که درک بیشتر این جنبه ها را در زمینه پروژه های عمرانی غنی تر می کند،دیدگاه مشاوران پروژه ها بررسی کند
. نگرش ها و رفتارهای کارفرمایان انجام شود،شود که یک مطالعه ی طولی درباره ی الگوهای در حال تغییر انتظارها
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